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Magyarországon az ügy érdekében vállalt
önkéntes halálhoz mint alaphelyzethez
tartozó testi magatartás semmiképp nem
lehet hiteles akkor, ha az lobogó, hősi,
pátoszbeli benső állapotot jelenít meg. Ez
a pátoszbeliség annak a polgár-nak az
alakjában jelenik meg legkirívóbban, akit
Blaskó Balázs formái meg. Fekete Tibor
Eustache-alakítását ez a hősi pátosz
kevésbé jellemzi, de nehéz megmondani,
milyen általános magatartást mutat fel.
Ebben a színjátékvilágban halálvállalása
leginkább gazdagságának a
kompenzációja; illetve annak a
bizonyítása, hogy a gazdag polgár is kész
meghalni városáért. Ezek közül azonban
egyiket sem metszi ki pregnánssá;
alakjának magatartása kissé el-foszlik.

Az ügy érdekében történő halálvállalás
kérdésköre szervesen vezet vissza Kaiser
drámájához. Kaisernek abban tökéletesen
igaza van, hogy a hősi fel-buzdulás
pillanatának szédületében vagy
mámorában elvégzett cselekvés nem az
ember teljességéből, hanem szűk benső
„területről" fakad. Kétségkívül vannak
olyan történelmi-társadalmi helyzetek,
amikor maga az élet szűkül le igenre és
nemre, illetve vagy-vagyra. Ilyenek
általában a szó szoros értelmében vett
háborús vagy forradalmi helyzetek, vagy
például a II. világháború ellen-állási
mozgalmainak helyzetei. Ilyen esetben az
emberi benső „beszűkülése" egy részre -
amelyből az igen vagy a nem fakadhat -
az általános külső helyzetet, annak
lényegét jelenítheti meg. Amikor azonban
az élet alapdinamizmusaival
összefüggésben több irányú, több
minémiségű, többfajta igen és hasonlóan
többféle nem is hiteles és érvényes, akkor
az igen - mint a körülményekre, a
helyzetre, a konkrét problémára adott
válasz - nem lehet hiteles, ha hősi
lobogásból, a pillanat mámorából születik
meg, mert ez a benső le-szűkültségét jelzi,
és az ilyen benső világ nincs analógiában
a külső helyzet összetettségével. Ezért
lesz az adott élet-

helyzet ilyen magatartással való kifejezése
hiteltelen.

Ha a színjátékmű saját világában az
általános, külső helyzet le is szűkül vagy-
vagyra, mint ennek a műnek a
világszerűségében, de a néző körüli
helyzet alapdinamizmusaival kapcsolat-
ban - és ma ilyen bármily kicsi vagy nagy
ügy - többféle igen és többféle nem lehet
hiteles és érvényes : a szín-játékbeli alak
magatartásának a megformálása a néző
körüli helyzet ismérveiből indulhat ki.
Hiszen a néző benső világára kell hatni, a
nézőt kell a társadalmi haladás ügyeivel
kapcsolatban állásfoglalásra vagy akár
áldozatvállalásra késztetni. És ez nem
következhet be akkor, ha az
áldozatvállaláshoz illő magatartást mint
hősi, lobogó, pátoszbeli magatartást avagy
mint bárminek a kompenzációját mutatják
be. És azért nem lehet ezekkel az
áldozatvállaláshoz illő maga-tartást
megjeleníteni, mert az egyik olyan
leszűkült benső világot mutat, amely
semmiképp nem analóg a mai valóság
bonyolultságával, a másik pedig nem az
igazi, vállalható út.

Vannak olyan előadások, amelyek a
közvetlen érzékelésben, a nézőre tett köz-
vetlen hatásában mást mutatnak, mint az
elemzésben. Ez az előadás is sokkal jobb
a közvetlen hatásában, mint amilyet az
elemzés mutat. Elsősorban a tömegek
megjelenítése és ennek látvány-beli
aspektusa révén. Hiszen itt valóban
gyönyörű, továbbá jelentéseket ki-tűnően
hordozó és közvetítő a tömegek-nek mint
„lelki tájnak" a megjelenítése-
megformálása.
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Bizonyára sokan vannak, akiknek Tom
Jonesról a hatvanas évek „dilajlázó"
táncdalénekese jut eszükbe, de itt most
egy másik Tom Jonesról, a XVIII.
században élt Henry Fielding regény-
alakjáról lesz szó.

Regényalakról és nem drámai hősről,
noha Fielding az írói pályát színházi
emberként kezdte. Első darabját 1728-
ban, huszonegy éves korában mutatták be,
ez volt a Serelem több álarcban című
komédia, amit még húsz-egynéhány szín-
játék követett. Mindez alig tíz év alatt; az
1737-es cenzúratörvény ugyanis véget
vetett Fielding drámaírói pályájának,
mely addig kizárólag társadalombíráló
szatírákból, az elitirodalom paródiáiból,
kortárs művek imitációiból állt. Eddigre
azonban már kialakult írói világának szá-
mos jellemzője: „komikus-ironikus lá-
tásmódja, társadalomszemlélete és ízlés-
világa. De más, közvetlenebb formában is
továbbviszi a színpadon tanultakat:
komédiáinak »dramaturgiája«, szerep-
osztása, témái, fordulatai, gondolatai
rendre visszatérnek regényeiben". (Takács
Ferenc.) Ez a visszatérés majd az életmű
utóéletében is felbukkan: nagy-
regényeinek színpadi adaptációiban.

De a Tom Jones adaptációi közül talán a
legjobban ismert Tony Richardson 1963-
as filmje. Erről írta 1966-ban B. Nagy
László, hogy „Tony Richardson a XVIII.
századba fúrt vissza az elrejtett életerőért.
És elragadó eredménnyel. A Tom Jones
című Fielding-regény filmváltozata csupa
öröm a nézőnek: bohóságban,
pajkosságban, önfeledtségben egyen-
értékű az eredetivel, sőt hadd hívjam ki az
irodalomtörténészek haragját: sűrítettebb
és élvezetesebb is . . . Nem az a csoda,
hogy a főhős mindezt bírja kard-dal,
karral, tüdővel és férfiszerszámmal,
hanem hogy az alkotók, a kitűnő színé-
szek se fáradnak el a mulatságban". Ez a
tömören megfogalmazott lelkesültség a
Gazdag Gyula rendezte kaposvári elő-
adásról is elmondható. De tartsunk
rendet! Előbb a regényről.

A körülbelül ezeroldalas mű, a Tom
Jones, a talált gyerek története Somerset-
shire-ben kezdődik, ahol a jó szándékú,
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megértő Allworthy uraság egy londoni
útjáról hazatérve egy fiúgyermeket talál a
hálószobájában. Tomot Allworthy épp-úgy
a saját fiaként neveli, mint halála után
sógorának, Blifil kapitánynak a fiát. A
regény első harmada panorámát nyújt az
angol társadalom különböző típusairól, a
Tom környezetében elő-forduló különféle
emberekről, és ez a rész készíti elő azt a
sajátos szerepet, amit Tomnak a mű
későbbi részeiben be kell töltenie. A
különböző nőtípusokat épp-úgy
megtaláljuk itt (a lelki szerelmet kép-viselő
Sophie Western és a testi szerelembe
Tomot beavató Molly alakjában), mint az
ideologikum apostolait (Thwackum
tiszteletes és Square filozófus képében).
Tom negatív ellenpólusát Blifil úrfi
képviseli, akinek mindvégig az a szerepe,
hogy az ő árnyéka előtt Tom minél
fényesebben csillogjon.

Amikor Somersetshire óvó közegéből
kilépve megkezdődik Tom „országúti
odisszeája", a szerző az epizódszereplők
betéttörténeteivel szórakoztatja az olvasót -
és Tomot, aki itt ezeken a figyel-meztető
történeteken is nevelődik. Ezek az
epizódok életút-alternatívákat kínál-nak
Tomnak, s mindegyiknek az a mű-beli
funkciója, hogy a főhős saját sorsát példázó
vagy azt ellentételező léthelyzetekkel
erősítsék Tom saját identitását. A felsejlő
alternatívák azonban csak el-vonulnak az
ifjú szeme előtt, de nem válnak valósággá:
bár igen közel kerül ahhoz, hogy katona
vagy - a regény vége felé - matróz legyen,
mégsem lesz azzá. Hűséges „szolgája",
Partridge iskolamester (majd orvos-
borbély) kíséretében mindvégig megmarad
kívül-állónak. Születésétől, homályban tar-
tott származásától kezdődően azt lát-hatjuk,
hogy nem integrálódik a társa-dalomba:
eredendő jósága társadalmon kívüliséget
biztosít neki. „Ön túlságosan is jó. Nem
erre a világra való" - mondja neki a mű
végén az egyik szereplő.

A mű utolsó harmadában (a XIII.
könyvtől) London a helyszín, ahova Tom
Sophie-t keresve érkezik. Itt ismerkedik
meg Lady Bellastonnal, aki-nél a
társadalmi ranglétra - számára el-érhető -
legmagasabb fokára jut el: a szalonok
világáig. Ebben a részben fordul a sorsa
már-már tragikusra, amikor Fitzpatrick
párbajban való megsebesítése (és annak
halálhíre) miatt siralom-házba kerül. Am a
csoda segít, s az igazságosztó író elrendezi
az eddig csak bonyolított szálakat: Blifil
pórul jár,

Tom és Sophie egymáséi lesznek - mi-
után fény derült Tom középosztálybeli
származására.

David Rogers Kaposváron játszott
adaptációja a regény hármas szerkezeti
egységére építi fel az egyes felvonásokat.
A vidék-országút-város menetben még
szembeötlőbbek a regény drama-
turgiailag megkomponált jelenetei. „A
Tom Jones ugyanis színpadon játszódik:
komédiából - különösen a restaurációs
komédia különféle típusaiból - átemelt
fordulatok, kellékek szervezik regénnyé
az életanyagot .. Véletlen találkozások,
elegáns helycserék, fatális és szerencsés
elkerülések, félreértések, összetéveszté-
sek és lelepleződések, elveszett és meg-
talált személyek és tárgyak masinériája
viszi előre a Tom Jones cselekményét,
megállíthatatlanul, akár egy Moliere-
komédiát (Takács Ferenc.) A rogersi
szín-játékban felléptetett narrátor
(Partridge) ugyancsak Fielding-alak:
komédiáiban jelen van az elbeszélő, az
ironikus narrátor, kommentátor (akinek
szerepét a regényben is megtartja). Más
kérdés, hogy az adaptációban a narrátor -
- mi-után egy időre eltűnik - maga is
bele-olvad a szereplők tömegébe, ám
funkciója mégsem tűnik el teljesen, mivel
az előadás kezdetének ironikus-távolság-
tartó hangütését a produkció további
részében más-más szereplők, a színpadi
segédszemélyzet, illetve a rendezés egé-
sze viszi tovább.

Gazdag Gyula rendezése nagyszerű
előadással gazdagította a kaposvári
repertoárt. Nem kívánok párhuzamokat
keresni, de emlékeimben ez az előadás
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műfajában és megvalósításában is - a
Candide-ot idézi. Ez a Tom Jones-bemutató
színházi alapelveiben, nézetem szerint, az
imitáció és illusztráció elvére épül. Ezek az
elvek több szinten szervezik az előadást.
Először is - az imitáció és illusztráció
legnyilvánvalóbb jeleként - a színészi
játékban nem átélt szerepeket és
helyzeteket, hanem felmutatott,
demonstrált pé ldákat láthatunk. Ez az
illusztratív játékmód a - stílusból már eleve
következő - távolságtartást tovább növeli,
és egy túlzó, karikírozó: ironizáló
eltávolítást alkalmaz. Ez a második
jegyként említett ironizáltság azonban
nemcsak az egyes színészi alakításokat
hatja át, hanem az előadás egészét is. Ezt
példázzák - többek között - a rendezés által
kiemelt olyan ismétlődések, ahol a helyzet,
színpadkép, gesztus stb. ismétlődése
szándékoltan eltorzított, csúsztatott
formában történik meg. Utoljára említem,
de elsőként ötlik szembe az a rendezői
megoldás, hogy a kellékek túlnyomó részét
(általában a teret tagoló, megformáló vagy
azt be-népesítő tárgyakat) emberek
helyettesítik. Az ajtók, székek, asztalok,
kapuk, szobrok, erdő stb. megjelenítői
szín-játszók, akik e tárgyakat ugyancsak
imitálják, és ezt ugyanazzal az iróniával
teszik, mint a szerepek eljátszói.

Amikor a függöny szétnyílik, a sze-
replők összkara elénekli az angol him-
nuszt. A God Save The King adja az elő-
adás keretét: a nyitó tabló alatt egy fiatal
pár a színpad előterébe szökken, és
szenvedélyes csókolózásba kezd. A pro-
dukció végén - a fináléban - ugyanez



a pár az immár üres színpad mélyén
csókolja egymást ugyanezzel a hévvel. A
szerelem, az életerő ugyanazzal a tisz-
tasággal jelenik meg itt, mint Fielding
regényében, s ez a - Tom Joneshoz
kötődő - naiv ártatlanság a regény és az
előadás ironikussága mellett is mind-
végig hangsúlyozottan megmarad.

A tér üres: a színpadot fekete drapéria
szegélyezi, a zsinórpadlásról két - tetőt
jelző - létraszerű szerkezet függ alá. Ezek
a talajjal párhuzamosan felfüggesz-tett
rácsok az egyes jelenetekben más-más
tértagolásra utalnak: van, amikor háztetőt
formálnak, máskor a fogadó terét fedik,
vagy éppen Tom tömlöcét jelzik. A
színpadon ezen kívül egy fél-körívben
elhelyezett dobogósor látható: trapéz
alakú „ládák" ezek, a nézőtér felé enyhén
lejtenek, és ugyancsak több-féle funkciót
töltenek be. A haldokló-nak vélt
Allworthyt egy ilyen ládán hozzák be
(ami így félig ágyat, félig ravatalt jelöl), a
második felvonás fogadóbeli

jelenetében a szobák jelzését is egy-egy
ilyen dobogó biztosítja. A tér makro-
tagolását tehát ez a néhány elem: a tetőt
és a padlót részekre bontó díszletelem
biztosítja (Donáth Péter és Gazdag Gyula
közös munkája).

Az előadás kezdetén a narrátorként
fellépő Partridge mutatja be a szereplő-
ket, az alaphelyzetet, s ekkor még úgy
tűnik, ő fogja a fieldingi távolságtartást
megvalósítani a színpadon. Ám már az
első jelenetekben olyan meglepetések
érik a nézőt, amelyek nem a mesélő, ha-
nem a világ iróniájára mutatnak rá. Ez
legnyilvánvalóbban az illusztratív szí-
nészi játékban figyelhető meg: például az
Allworthy uraságot megformáló Jordán
Tamás e jóságos, emberséges alakot
mindjárt idézőjelbe teszi akkor, amikor a
meglelt kisfiút kézbe veszi, és gügyén
gügyörészni kezd hozzá. (Az már újabb
rendezői játék a paradoxonokkal, hogy a
játék babával illusztrált gyerek láthatóan
lepisili őt.) A narrátor és a színjáték

kapcsolatában különösen komikusak azok
a helyzetek, amikor a Helyey László
játszotta Partridge elmond egy jellemzőt
vagy egy eseményt, majd ezt a színész a
játékban demonstrálja. Ilyen például az
első felvonásban Blifil kapitány
jellemzése, s ennek illusztrációja Dunai
Károly alakításában, később pedig Blifil
szélütéses agóniájának elbeszélése -- s
ennek karikírozott (fintorokkal, fejmoz-
gással stb. történő) megjelenítése.

Ezek a szerepeltávolítások, azonosulás
nélküli szerep „prezentálások" azonban
nem egyneműek, s nem is kizárólagosak.
Kiváló megoldással a színészek és a
rendező olyan kettős kötést alakítanak ki a
prezentált világgal, ami a néző-ben is
kettős élményhez vezet: átélhető, de nem
involváló élményben van részünk. Ez a
kettős jelleg igen kidolgozottan
mutatkozik meg az - elsősorban tárgyakat
megjelenítő - színpadi „segéd-személyzet"

alakításaiban. Ezek a hát-téralakok
ugyanis nem objektumokként vesznek
részt a jelenetekben, hanem „tárgyként" is
szubjektumok maradnak: kinyilvánítják a
játék homlokterében zajló történésekhez
való egyéni viszonyukat, érzelmeikkel is
részesei a jeleneteknek, nemcsak
fizikumukkal. Ez különösen jól látható a
különféle ajtó-megformálásokban. Először
is nincs két egyforma beállítású ajtó - más-
más testtartással, más-más mozdulatokkal,
más-más kísérő hangokkal (nyikorgás,
csapódás, lengés stb.) jelzik az egyes
nyílászárókat. Másodszor, az egyes je-
lenetekben eltérő módon, de mindig in-
volválódva nyilvánítják ki érzelmeiket:
van, amikor Westernt akadályozzák a
közlekedésben, máskor szinte önként
tárulnak ki Sophie előtt, ismét máskor
szerelmesen vagy dühösen sóhajtanak, és
így tovább. Amikor Lady Bellaston
szalonjában az asszony beleül egy - férfi
színész formálta - „karosszékbe", az el-
sősorban nem székként, hanem férfi-ként
viselkedik: a nő nyakába hajol, már-már
átöleli.

Ezek az ötletek is mutatják, hogy az
egész Tom Jones-előadás igen eltérő mi-
nőségű, különböző típusú humorforrásokra
épít. Ez a sokszínűség (amit már a
szerepeltávolítások kapcsán is említettem)
esztétikai csemegévé teszi a produkciót. Itt
megtalálható a kabarétréfa (mint például a
spanyolfalnak „ollé!" felkiáltással és
dobbantással való „meg-jelenítése"), a
némileg vaskosabb humor (gondoljunk
csak Sophie kis meleg, puha muffjára), az
egészen finom, apró
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jelzésekre szorítkozó mosolyfakasztó
megvalósítások (Helyey legtöbb színészi
megoldása), az abszurd felé mutató
komikum (az agonizáló Allworthy le-
zötykölése a dobogó földre helyezése
közben, hogy majdnem lecsúszik az

ágyról"), a játékos megoldások (az
ingaóra: a két ökle között a fejét ingató és
nyelvével csettintgető Karácsony Tamás),
drámai helyzetek visszaköszönése
komikus szituációban („országomat egy
lóért"), vagy olyan viccnek szánt
betoldások, mint a kis termetű Dunai
Károly ajkáról elhangzó „nincs kis szerep,
csak. kis színész" mondat.

Az ötletről ötletre, gagről gagre,
poénról poénra épülő kaposvári produkció
azok közé az előadások közé tartozik,
amelyeket nem lehet elég sokszor meg-
nézni: az ötleteknek ez a. kimeríthetetlen
kavalkádja egy ilyen előadásszemlében
csak épp hogy jelezhető. Persze az előadás
nemcsak „viccelődésből" áll. A Tom J one s

- - a vele közel egy időben keletkezett
Can d i d e -h o z hasonlóan - a fejlődésregény, a
nevelődési regény elő-futára. A
társadalomkritikai él igen erő-sen jelen
van benne, még ha Fielding iróniája itt-ott
el is fedi ezt. Éppígy Gazdag Gyula sem
tünteti cl e humor-özönben a mű
társadalombíráló vonatkozásait, de ebben
a rendezésében ez sokkal
visszafogottabban v a n jelen, mint az 1978-
as Cand id e - ban . Ott és akkor az idillbe
kifutó történetet (amikor a szereplők.
végül egymásra. és a munkára találtak, és
elénekelték a finálét) az elő-adás egy
mozdulattal „kifordította": a végső tabló
alatt ugyanis összeesett az egyik szereplő,
s a fölé hajoló narrátor tárgyilagosan
megállapította: „A pestis ..." A Tom J one s

happy endingjét nem árnyékolja be semmi:
az egymásra találó Tom és Sophie itt
háborítatlanul énekelheti az összes
szereplővel együtt: G o d Save The King. Ez a
befejezés is remek, semmivel sem jobb
vagy rosszabb, mint annak a hét évvel
ezelőtti előadásnak a befejezése.
Mindössze más. Mássága azonban
szimptomatikus. Eb-ben az írásban is azért
áll a megformáltság a középpontban, azért a
megvalósítás hogyanjáról szólok
elsődlegesen (és nem a közölt
tartalomról), mert ebben a .Tom Jones-
előadásban jóval erősebbnek érzem a
színház-immanens esztétikai
vonatkozásokat, mint a társadalmi, illetve
valóságreferenciákat.

„Íme, a színház!" - mondhatjuk a
kaposvári Tom Jones-ról. Ennek a.
színháznak szerves tartozéka a zene, ami
az

előadás többi összetevőjéhez hasonlóan
különböző módokon és funkciókban van
jelen. A himnikus kezdés és zárás között
elhangzik a London's Burning

természetesen kánonként -, de nem
hiányzik a ,„könnyű műfaj" sem a reper-
toárból. Karácsony Tamás szaxofonon,
Serf Egyed (Thwackum tiszteletesként)
tubán játszik, de a triangulum éppúgy
jelen. van itt, mint a két zenei vezető -
Hevesi András és Fuchs László
swinges(?) zongorajátéka. A muzsika is -.
legalább -. kettős természetű: jelen van
benne a. pátosz, a tisztaság ( az intonáció
éppúgy, mint a szellemé), de nem
nélkülözi a musicales betétszámokban a
parodisztikus jelleget sem. Miként ez az
„idézőjelbe tétel" figyelhető meg a
táncjelenetekben is (koreográfus Gessler
György), ahol általában jól ismert,
gyakran. látható lépéseket, mozdulatokat
láthatunk, de a megvalósítás mégis dön-
tően humoros.

A látványvilág egyik összetevőjéről
a díszletről - már korábban szóltam. A
Szakács Györgyi tervezte jelmezek az
elvont, jelzésszerű díszletelemeket

formai és színbeli gazdagsággal
ellenpontozzák. Itt a XVIII. századi
Anglia ruhatára jelenik meg előttünk, s az
egyes kosztümök színe és szabása
viselőjük jellembeli (és persze
társadalombeli) tulajdonságairól
árulkodik. Blifil úrfi sötét lelkét a
sötétbarna zubbony mutatja, Sophie
kisasszony ártatlanságát a könnyű
anyagból készült rózsaszínű ruha, Mrs.
Waters ledérségét az élénkpiros, és így
tovább. A segédszemélyzet egyforma
ruhát visel: a lányok bő szoknyát és blúzt,
a fiúk térdnadrágot és inget, mellényt.
Ezeknek uralkodó színe a fehér, ami a
színpadot övező fekete drapériával alkot
kontrasztot. Kitűnőek a maszkok is, amik
újra karikíroznak: a parókák (az ír
Fitzpatrick égnek meredő vörös frizurája;
Square zárt, tömör, Allworthy lágy és
hullámos parókája), Miss Western
hatalmas műszempillái, Blifil ugyancsak
hatalmas szemölcse.

A kaposvári társulat ebben az előadás-
ban ismét mesteriskolát mutat be színészi
tudásból, mozgáskultúrából, ének-lésből,
pantomimból. A vezető színészektől a
segédszínészekig mindenki hal-

Csákányi Eszter (Sophie), Tóth Eleonóra (Honour) és Spindler Béla (Tom) a kaposvári előadásban
(Fábián József felvételei)



latlan koncentráltsággal, de egyben fel-
szabadultan és élvezettel is játszik. Az
ajtók, baldachinok, paravánok megfor-
málói éppúgy minden idegszálukkal bele-
kötődnek az előadás szövetébe, mint a
regényalakokat eljátszó színészek, akik
közül sokan több szerepben is fellép-nek.
A főszerepek közül egyet-egyet játszik
Spindler Béla (Tom Jones), Csákányi
Eszter (Sophie), Jordán Tamás
(Allworthy), Molnár Piroska (Miss
Western) és Mr. Western alakjában - a
bemutatón - Hunyadkürti György. Helyey
László már tulajdonképpen kettős
szerepben lép elénk: kezdetben narrátor,
és csak később jelenik meg ténylegesen is
Partridge-ként. Ezekben az alakításokban
tökéletesen megmutatkozik az előadás
szervezőelveként leírt imitációs és
illusztrációs jelleg. A fő-szerepeket alakító
színészek ugyanis a megformált
jellemeket igen finoman el-távolítják,
enyhén elrajzolják, és ezáltal halvány
ironikus aurát vonnak a szerepük köré. A
több szerepben fellépő színészek: Lázár
Kati (Bridget, a foga-dós, Lady Bellaston),
Pogány Judit (aki egy személyt formál
meg, de két lét-helyzetben: Jenny és Mrs.
Waters), Dunai Károly (Blifil kapitány és
fia), Gőz István (Square, Fitzpatrick),
Cserna Csaba (orvos, útonálló, rendőr),
vala-mint a mellékszereplők is a
karakterformálás eszközeivel élnek.
Néhány jelzéssel mutatják meg az alak fő
jellemvonását, és alapvetően karikírozva
jelenítik meg szerepeiket. A
szerepformálások legalább annyira
sokszínűek, mint az elő-adás zenei,
látványbeli világa, ahol a szteppeléstől a
keringőig, a bölcs mosolytól a
bohóctréfáig minden megtalál-ható, egy
egységes rendezői szemlélettől
meghatározott homogén, minden
részletében kidolgozott színházi kom-
pozíció világán belül.

David Rogers: Tom Jones (kaposvári Csiky
Gergely Színház)

Fordította: Révész Mária. Díszlet: Donáth
Péter, Gazdag Gyula. Szcenika: Hernesz
János. Jelmez: Szakács Györgyi m. v.
Koreográfia: Gessler György. Pantomim:
Gőz István. Rendező: Gazdag Gyula m. v.

Szereplők: Helyey László, Lázár Kati,
Jordán Tamás, Vizsnyiczai Erzsébet, Kristóf
Kata, Pogány Judit, Dunai Károly, Spindler
Béla, Serf Egyed, Gőz István, Hunyadkürti
György, Csákányi Eszter, Molnár Piroska,
Tóth Eleonóra, Tóth Béla, Cserna Csaba,
Rácz Kati, Nagy Adrienne, Mészáros Ká-
roly, Cselényi Nóra, Gangli Edit, Herpai
Rita, Lukács Csilla, Szabó Beáta, Gayer
Róbert, Kisvárday Gyula, Karácsony
Tamás, Kósa Béla, Tóth Géza, Németh
Judit, Guttin András.

MOLNÁR ANDREA

S e m m i s i n c s úgy,
a h o g y v a n

A Vízkereszt
a Madách Színházban

A szín azúrkék, a határok a végtelenbe
tágulnak. A bodros, fehér bárányfelhők
között nesztelenül nyílnak-csukódnak egy
nagy ajtó szárnyai. Jobbról rózsa-szín
fény pásztáz, balról kék, akárha a
mesebeli Tündérországban volnánk. A
játék könnyű, puha fényben zajlik, a tér és
idő változásait omlatagon libbenő, színes
leplek jelzik. Sejtelmes, finom dallamok
szólalnak meg a fontos pillanatokban.
Távolból küldött üzenet-ként lebeg ez a
zene.

Honnan jön az üzenet? Talán a Gond-
viselést vagy az Örökkévalóságot hivatott
jelképezni, miközben tündérvilág-
kulisszákat varázsol körénk és a víg-játék
köré?

Az illúziókeltés eszközei egyrészt olyan
hatásosak, másrészt olyan direktek és
közhelyszerűek, hogy szinte már zavarba
hoznak. Csupán ügyesek, és csupán
gyönyörködteni akarnak-e, avagy cinkos
fintort rejtve önnön jelentésük
ellenkezőjére figyelmeztetnek?

A bolond - ez a Shakespeare-nél mindig
oly fontos figura - itt, darabbeli szerepét is
kibővítve, ki-kilép a játékból, és afféle
játékmesterként nyitja és zárja az előadást.
Bár összekacsint a közönséggel is, nem
velünk keresi a kapcsolatot, hiszen belül
marad a fény és hang szőtte tündéri
kulisszákon. A bohóc nemcsak
közönséges szereplője a vígjátéknak,
hanem egyszersmind a Gondviselés
amolyan titkos ügynöke is ő. Ha dalba
kezd, megszólalnak az éteri harmóniák.
Elég, ha megfújja fuvoláját, és a távolból
máris felcsendül a titokzatos dallam.
Máskor meg csak három üvegpoháron kell
kikocogtatnia, hogy feleletet kapjon. A
rejtelmes dallam az-tán a vígjáték
leglíraibb pillanataiban is előkúszik, hogy
figyelmeztessen: vigyázat, többről van ám
itt szó, mint amit látunk!

„Semmi sincs úgy, ahogy van", ez a
bohóc véleménye a történetről. Vízkereszt
vagy amit akartok !

Egy szép hölgy elutasítja a hozzá méltó
férfi szerelmét, mert bár minden, küllem
és kellem, pénz és rang megvan a
boldogsághoz, hiányzik a szerelem.

Viszont ugyanez a hölgy első látásra
beleszeret egy fiúruhába öltözött leányba,
aki meg az ő udvarlójáért esedezik. Amíg
az álruhát le nem veti, a helyzet
mindhármuk számára reménytelen. Köz-
ben előkerül ez álruhás leány ikertestvére,
aki valójában fiú. Mindenki összekeveri
őket, s a fiú végül már maga sem tudja,
hogy azonos-e önmagával. Egy szép
hölgy a karjaiba omlik, mások karddal
támadnak rá. Már-már végzetessé válnak
a tévedések, de aztán minden ki-derül. Az
ikertestvérek boldogan ismerik fel
egymást; a fiú immár a hölgyé, a leány
pedig, levetve álruháját, a hölgy eddigi
udvarlójáé lehet. Happy end!

Shakespeare egy olasz komédiából
(Gl'Ingannati - A becsapottak) és a belőle
Barnaby Riche által írott angol prózai
feldolgozásból merítette az Olivia-Viola-
Orsino-Sebastiano-féle szerelmi törté-
netet, és önálló leleményével, Tóbiásék
vidám kompániájának rajzával és Malvo-
lio megcsúfolásának történetével formálta
új vígjátékká.

A fiúnak öltözött leány körüli szerel-mi
bonyodalmak, a szerepcserék és
személytévesztések már a forrásokban is
hordoznak filozofikus és morális
utalásokat: a szerelemben való tévelygés
általában az egész élet kiszámíthatatlan-
ságára is figyelmeztet. Shakespeare több
darabjában (a Tévedések vígjátékában, A
két veronai nemesben, A felsült szerel-
mesekben, a Szentivánéji álomban, a Sok
hűhó semmiértben vagy az Ahogy tetszik-
ben) ez a motívum szolgál egyrészt
bohózati szituációk alapjául, másrészt
bölcseleti és költői gondolatok serken-
tőjéül.

A Vízkeresztben a tévedések szálai
túlindáznak a szerelmi bonyodalmakon,
és átszövik a darab majd minden hely-
zetét. A szereplők nemcsak érzelmeik-ben
tévelyegnek, hanem önmaguk érté-
kelésében, helyzeteik megítélésében i s .
Nemes Böffen Tóbiás, Keszeg Andor,
Fabiano, Mária és Malvolio felvonulta-
tása a történet lírai vonulatának érzelmes-
ségét ellenpontozza komikus hatásokkal,
és kiszélesíti a környezetrajz, a jel-
lemábrázolás lehetőségeit. A Vízkereszt
különleges harmóniája komikus hatások,
irónia és bölcselkedő líra keveredéséből
jön létre.

A tévedések happy enddé olvadnak
ugyan, de a megoldás felemás. A bohóc
melankolikus dala a „vidám befejezés"

hangulatától elütő, meghökkentő hatást
kelt. A konklúzió: tragikus fintor.

Malvolio szerepének az értelmezése


